
 

 م؟یدرآمد کسب کن یسه بعد نتریچگونه با پر

 

 یگذار هیسرما دیتوان یکه چگونه م دیکن یفکر م نیو به ا دیا دهیخر دیجد یچاپگر سه بعد کی یبه تازگ شما

 پرینتر سه بعدیدستگاه با  دیتوان یوجود دارد که م یادیز ی. راه هادیکن هیتوج اطرافیانتان یخود را برا دیجد

به فروش را  یسه بعد پرینترمحصوالت مرتبط با  دیتوان یم. به طور مثال شما دیدرآمد کسب کن جدید خود

  چقدر سود دارد؟ یسه بعد نتیپر میپاسخ ده تسواال نیابتدا به ا اما برسانید.

 کسب درامد با استفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدیمختلف  یها روش
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یک  ی. اگر برابستگی به خدمات قابل ارائه شما دارد بعدی سه پرینت تکنولوژی از استفاده با درامد کسب

 است با توجه به کاربرد شخصی محصول مورد نظرممکن  د،یکن یم یچاپ سه بعد یمصرف کننده عموم

 نهیهز دیتوان یم یارزان را دوست دارند. شما به سخت ینباشد. مصرف کنندگان کاالها ادیسود شما ز هیحاش

 یانی. اما اگر به مشتردیپوشش دهرا  محصول کیتنها  لیتکم یبرا ازیمورد نو مواد اولیه کار  یروین یها

حل آن  یبرا لندیمامتقاضیان  کند، یحل م را آن ها نهیپرهز تمشکال یسه بعد نتیکه پر دیدهی خدمات م

 مثال های زیر را در نظر بگیرید. .به شما بپردازند یشتریب اریبس هزینه مشکل

 .شکسته است که می باشد یدر رهیدستگ یسه بعد نتیبه دنبال پر شخصی الف:  یویسنار

 .دبفروش آن رااست که قصد دارد  یمحصول هینمونه اول یسه بعد نتیبه دنبال پر ب: شخصی ویسنار

طعه گم ق دی یکپرینت سه بع یبرا متیق افتیبه دنبال درافراد درخواست کننده در سناریوی اول، از  یاریبس

 ازهد به اندتوان یمچقدر گران است و چرا ن یسه بعد نتیپر نکهیاز آنها از ا یاریو بس هستند یا خراب شدهشده 

 .می شوند متعجبارزان باشد  محصوالت آماده

 نیاشد، اباشته دکردن را  یو اگر ارزش بررس میفهرست کرده ا یسه بعد پرینترکسب درآمد با  یچند راه برا ما

 .گیری کنید میتصم در مورد آن دیکه با دیستشما ه
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 یتخصص یسه بعد پرینت ارائه خدمات -1

د تولیاز رد چند مو زیر در بستگی دارد. و در عین حال سودآورآسان ای کار بر یگاهیجا افتنیبه  روش نیا

 .آورده شده است دیبه آنها ارائه دهخود را  یسه بعدپرینت خدمات  دیتوان یمکه کنندگانی 

  یزیروم مجسمه هایفروشندگان 

 یطراحان اسباب باز 

 طراحان جواهرات 

 یمعمار یشرکت ها 

 یمهندس یشرکت ها یخدمات نمونه ساز 



 

 مزایا

 سازی فراینداستاندارد 

 مشخص کار در یک صنعت 

  خاصصنعت  کیتسلط بر 

صنعت  در شده شناخته متخصص تبدیل شدن به یک

 مشخص

 

 معایب

 فرصت هااز دست دادن سایر  ×

جر من یتواند بعداً به مشکالت یاشتباه م گاهیانتخاب جا ×

 شود

 

 محلی یسه بعد نتیتجارت پر کراه اندازی ی -2

 نیکار در ب نیسخت تر یسه بعد نتیپرکسب و کار  کی یکه راه انداز میکن ینکته شروع م نیبا گفتن ا ما

 .است ستیل نیا گرید یها دهیتمام ا

 مزایا

 سود باال لیپتانس 

 ت ارائه دهنده خدما یشرکت هاایای محلی در مقایسه مز

 آنالین

 

 معایب

 دارد یشما بستگ یتقاضا به شدت به بازار محل ×

 شدن بازاراشباع احتمال  ×

 باال یگذار هیسرما یها نهیهز ×

 دشواری رقابت با شرکت های بزرگ ×

 

به دلیل عدم توانایی در به دست آوردن سود پایدار از چرخه حذف شده  یسه بعد پرینت یاز شرکت ها یاریبس

خودکار را  ستمیس کیاست. اگر زیاد  اریبس دیانجام ده یسفارش توسعه محصوالت یبرا دیکه با یکار زانیم اند.
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 نتیدر ارائه خدمات پر یواقع سود. دیهد باید مراحل زیادی را برای توسعه قطعه انجام تیدر نها د،یانتخاب نکن

 کیشدن به  لیخود را از تبد دیاست که بتوان نیا ،داریدکسب و کار کوچک  کیبه خصوص اگر شما  ،یسه بعد

به  بی. عجفکر کنید یسه بعد پرینت خدماتارائه دهنده  کیاز  شیب یزیبه چ بهتر است .دیکن زیکاال متما

پرینت سه طال را  یک قطعه ازدرخواست کرد به طور مثال، اگر شرکتی  .است نیا تیرسد، اما واقع ینظر م

مغازه  کیرا به  قطعه پیشنهاد دهید که شما قطعه را پرینت سه بعدی کرده و آنهابه آنها  دیتوان یم بعدی کنید،

 دهند،یم تیخود اهم جیبه زمان و نتا شتریکه ب یانیمشتر د.یکار را انجام ده نیا تانخود ایببرند  یفلز یآبکار

با  ابراین در مثال قبل می توانیدبن .به شما بپردازند خدمت مورد انتظارشانبیشتری بابت دریافت  نهیهز لندیما

سه  قطعات پرینت یفلز برا یو بعداً شروع به ارائه خدمات آبکار هکرد یفلزات همکار یآبکار یشرکت محل کی

 .نیدک شده یبعد

امر  نیدرآمد شما است. اگرچه ا شیافزا یبرا یعال وشیر ،در کنار هم یسه بعدو چاپ  یسه بعداسکن  خدمات

 یمشتر افتیدر یبرا شماشانس  شیدر هنگام افزا یخوب نهی، اما گزباشد می یاسکن سه بعد کی دیخرمستلزم 

 .است

 فروش طرح های پرینت سه بعدی شده خود -3

 یساعت شبانه روز محدود نم 24شما در  یسه بعد نتریتنها به کارکردن پر یسه بعد نتیپردرآمد با  کسب

 د،ینداشته باش یمهارت طراح اگر .دیکندرآمد کسب نیز  یسه بعد یاز فروش مدل ها شما می توانید شود.

سایت های مدل در این صورت می توانید از تخصص یک طراح سه بعدی یا کار سخت باشد.  نیممکن است ا

 استفاده کنید.  های سه بعدی
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 مزایا

 هم کسب درامد کنیدهنگام خواب  دیتوان یم 

 

 یکسب و کار چاپ سه بعد کی یاز اجرا رتریپذ اسیمق 

 

 معایب

  ممکن است سخت باشد جذب مشتری ×

 بازاریابی طرح سه بعدینیاز به صرف زمان زیاد برای  ×

 رقابتی بودن ×

طرح شما توسط افراد و ارسال  دنیاحتمال دزد ×

 مجدد/فروش مجدد آنها

 

 مجازی فضای در صفحه یا سایت یک اندازی راه -4

. با توجه دارد تکارپشو  به زمان، تالش ازیمحتوا ن دیکار آسان تر از انجام آن است. تول نیکه گفتن ا میدان یم ما

این ما  اما .سخت باشد ممکن است این کار ،یسه بعد نتیمربوط به پر زیاد سایت ها و صفحه هایبه تعداد 

 دیتوان یمکه  مییوشما بگ تا به میهست نجای. ما امیخود باز دارسایت  یکه شما را از راه اندازمقاله را ننوشته ایم 

 .دیبا آن درآمد کسب کن

 مزایا

 درآمد باال لیپتانس 

  استفاده از مخاطبان جهت جذب مشتری های بیشتر 

 معایب

 ستیآسان ن ×

  

 یسه بعد نتیپر های آموزش دوره نیآنال فروش -5



 
پس  د،یمهارت دار گرانید به و در آموزششته اعتماد دا یخود به اندازه کاف یسه بعدپرینت  یبه مهارت ها اگر

سوال اینجاست که  روش خوبی برای کسب درامد باشد. تواند یم یسه بعد نتیپر آموزش نیفروش دوره آنال

حاضر به پرداخت پول  برای حل آن که افراد شناسایی کنیدرا  یمشکل دیشما با د؟یآموزش ده دیرا با یزیچ چه

تواند  ی، بلکه مباشد "میکار کن یچاپگر سه بعد کیبا چگونه "حتما آموزش شما با عنوان ندارد  یلزوم. باشند

 ،یاستراتژ نیباشد. با ا "سودآور یسه بعد نتیتجارت پر کی یراه انداز یچگونگ"در مورد  یدوره آموزش کی

 .هستند شتریکسب درآمد ب یبه پرداخت پول برا لیکرد که ما دیجذب خواه را یانیمشتر

 مزایا

 درآمد منفعل 

 معایب

  نیآنال گانیرا های آموزشوجود کسب درآمد با  سختی ×

 ستین یکار ساده ا یآموزش یها لمیفتوسعه ×

 باید نشان دهید که در این موضوع صاحب اختیار هستید×

 

 ارد کهدوجود  یادیز یها . راهدیدرآمد کسب کن خود یبا چاپگر سه بعد دیتوان یم، شما به طور خالصه

 .دیکار را انجام ده نیا دیتوانیم
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